
Como pedir apoio 

A APAV apoia pessoas vítimas de crime, seus familiares 
e amigos, de forma gratuita e confidencial. Oferecemos 
um apoio prático, psicológico, jurídico e social. Os/
as nossos/as Técnicos/as de Apoio à Vítima são 
especializados no apoio a pessoas que foram ou são 
vítimas de algum tipo de crime e estão disponíveis para 
o ouvir, garantindo a confidencialidade e o respeito 
pela sua autonomia. 
 
Linha de Apoio à Vítima 
116 006 (dias úteis, das 9h às 21h)
(chamada gratuita e confidencial)

Gabinetes de Apoio à Vítima

Sub-Redes de Apoio Especializado:
RAFAVH | Rede de Apoio a Familiares e Amigos de 
Vítimas de Homicídio
CARE | Rede de Apoio a Crianças e Jovens Vítimas de 
Violência Sexual
UAVMD | Rede de Apoio a Vítimas Migrantes e de 
Discriminação

A APAV apoia as pessoas que sejam vítimas de crime 
e de violência, os seus familiares e amigos. Vítimas de 
todos os crimes: violência doméstica, maus tratos, 
ameaças, homicídio, crimes sexuais, rapto, 
sequestro e furto (por esticão, de e em 
veículo motorizado, por carteirista, 
em casa por arrombamento), 
roubo, abuso de confiança, 
falsificação de documentos 
e outros crimes contra a 
propriedade e discriminação 
racial.

Quem é vítima de crime 
encontra na APAV o apoio 
que necessita. A vítima 
é ouvida atentamente, 
reconhecida e compreendida 
na sua situação, e apoiada para 
lidar com o impacto da vitimação 
(impacto emocional, psicológico, 
físico, financeiro). Este apoio 
contribui para superar ou minimizar os 
efeitos negativos da vitimação. O apoio é 
personalizado de acordo com as necessidades de 
cada vítima; é um apoio especializado e qualificado, 
confidencial e gratuito.

Serviços de apoio Os seus direitos

Illustration by ©2020 Transcendent Media Capital Illustrations by ©2020 Transcendent Media Capital

previct_brochure_portugal.indd   1previct_brochure_portugal.indd   1 29/01/2021   15:4929/01/2021   15:49



TU 
CONSEGUES 

SUPERAR
Juntos conseguimos

Ligue

http://www.apav.pt/w

 SOBRE

A APAV - Associação Portuguesa de Apoio à  Vítima - 
é uma organização nacional, sem fins lucrativos, de 
solidariedade social. Nós somos o APOIO À VÍTIMA: às 
vítimas de todos os crimes, seus familiares e amigos.

QUAL A NOSSA VISÃO?
A APAV trabalha para que em Portugal o estatuto 
da vítima de crime seja plenamente reconhecido, 
valorizado e efetivo.

E QUAL A NOSSA MISSÃO?
Apoiar as vítimas de crime, suas famílias e  amigos, 
prestando-lhes serviços de qualidade,  gratuitos e 
confidenciais, e contribuir para o aperfeiçoamento 
das políticas públicas, sociais e privadas, centradas no 
estatuto da vítima.
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